
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراقبت از پای دیابتی

 

 تب خونریزی دهنده کنگو

 يرزش: -8

فزد دیاتتی کِ حس اًذام ّایص دچار هطکل ضذُ است  

تایذ اس ٍرسش ّای حزفِ ای هثل پزش ، دٍیذى ٍ...اجتٌاب 

ل ضٌا، دٍچزخِ سَاری ٍ...کِ آسیثی ثٍرسش ّایی ه کٌذ ٍ

 .تِ اٍ ًوی سًذ اًجام دّذ 

ٍرسش عالٍُ تز ایٌکِ هَجة جزیاى تْتز خَى تِ پا ّا هی 

کفص ّای  ضَد تِ حفظ ضاداتی تذى کوک هی کٌذ .

ٍرسضی اًتخاب ضذُ تایذ کاهال اًذاسُ پا تاضذ ٍاس پا 

 هحافظت ًواییذ.

 
  :پرهیس از کطیذن سیگار -9

سیگار ًِ تٌْا اختالل گزدش خَى هی گزدد تلکِ هػزف 

اسیة تِ اعػاب اًتْایی سثة ایجاد سخن ٍّوچٌیي اختالل 

    تزهین ضایعات هی ضَد

             

تزای گزم کزدى پا ّزگش پاّا را ًشدیک تخاری ٍیا سایز 

 .ٍسایل گزهایی لزارًذّیذ

          

 

 
 

 محتوای علمی : کننذه تاییذ 

 متخصص داخلیدکتر رضا محمودی 

 

 سوپروایزر آموزشی / واحد بهبود کیفیت

 پاسخگویی به سواالت:ارتباط با ما و 

 05157236835تلفي: 

 1188تخص داخلی یک : 

 
  معصومه میربیدختی تهیه کننده:

 سَپزٍایشر آهَسش سالهت يیراست علمی: 

  3/10/97تاریخ تاسًگزی :

مذدجوی گرامی شما می توانیذ تا مراجعه ته آدرس اینترنتی 

www.gmu.ac.ir  ،و انتخاب مرکس آموزشی

ها و  پژوهشی درمانی عالمه تهلول گناتادی از منوی شثکه

مراکس درمانی و مراجعه ته واحذ آموزش سالمت ته سایر 

 مطالة اموزشی دسترسی پیذا کنیذ. 



 

یکی اس عَارؼ ًاهطلَب دیاتت، درگیزی سیستن عػثی هی 

 تاضذ.

ز ًوی گذارد اها لٌذ ثهعوَال دیاتت تز رٍی هغش ًٍخاع ضوا ا

تاال درطَالًی هذت هی تَاًذ اعػاب اًذام ّای اًتْایی 

هاًٌذ تاسٍ ، دستْا ، اًتْای اًگطتاى دست،ساق ٍپا رادرگیز 

ایجاد سخن ّای عفًَی ضَد تذٍى ایي کِ ضوا ًوایذٍتاعث 

 .هتَجِ درد ًاضی اس ایجاد سخن ضَیذ

تِ ٍجَد اهذى سخن ّا ٍتاخیز در تْثَد آى ّن تِ علت 

آسیة تِ اعػاب اًتْایی ٍّن تِ علت عذم خًَزساًی هی 

 .تاضذ

 اقذامات الزم برای جلًگیری از ابتال به پای دیابتی

:کىترل قىذ خًن- 1 

 اس اتتال تِ سخن ّای دیاتتی اٍلیي الذام تزای جلَگیزی

.کٌتزل لٌذ خَى درهحذٍدُ ًزهال است  

کىترل ريزاوه پاها:-2  

ذی جدر پا هوکي است ضایعات  .پا را تایذ رٍساًِ چک کزد

ضخع هوکي است  .ایجاد ضَد ٍلی احساس درد ٍجَدًذارد

هتَجِ تزش،سخن ، ًماط لزهش ،ٍرم یا عفًَت تیي اًگطتاى 

ًطَد تایذ سهاى خاغی در رٍس را تِ دیذى دلیك پا اختػاظ 

داد ٍسعی کزدایي کار جش عادات رٍساًِ ضَد اگز تیوار تِ 

دلیل پیزی ًٍاتَاًی ًوی تَاًذ خن ضَد هی تَاًذ اس آیٌِ 

 ذ. تخَاّذ تِ اٍ کوک کٌکوک تگیزد ٍیا اعضای خاًَادُ اش 

 ضسته ريزاوه پاها: -3
پاّایتاى را رٍساًِ تطَییذ ٍخطک ًواییذ. 

اس غاتَى هالین استفادُ کٌیذ. 

 گزم استفادُ کٌیذاس آب. 

 هی تَاًیذ اس آرًج کوک تگیزیذ سیزاتزای کٌتزل دهای آب 

هوکي است پای ضوا حساسیت خَد را ًسثت تِ دها اس 

 .ذدست تذّ

 پَست تاى را تا هالیوت ٍگذاضتي حَلِ تز رٍی آى خطک

ًواییذ اس خزاش دادى ٍساییذى پَست درٌّگام ضستطَ 

 ٍخطک ًوَدى اجتٌاب کٌیذ.

 داضته پًست: ورم وگه-4
، کزم یا هحلَل تِ پَست هالیذُ ضَد تا اس خطکی پَست تایذ صل

 جلَگیزی ضَد.

 اس هالیذى کزم یا صل تیي اًگطتاى اجتٌاب ضَد سیزا هوکي

 است عفًَت ایجاد کٌذ.

 ه یا سفتی پًست پا:چکىترل پا از وظر يجًد میخ-5
ایجاد ضذ تایذ تا پشضک هتخػع هطَرت کزد تا  هیخچِ پااگز در

تا . اًجام ضَد ،تِ ٍجَد آهذُ است ی کِتْتزیي درهاى تزای هطکل

اجاسُ پشضک هی تَاى تعذ حوام یا دٍش گزفتي سٌگ پا استفادُ 

ٍلی استفادُ اس تیغ ، دارٍی اسیذی سَساًٌذُ کِ هیخچِ را . کزد

آسیة پَستی هی  حذف هی کٌذ هوٌَع است ، سیزا خَد هَجة

  ضًَذ

 واخه گرفته هفتگی: -6
ایٌکِ پا ضستِ ٍخطک ضذ، هیتَاى ًاخي ّارا گزفت ًاخي  تعذ اس

را تایذ عزضی ٍهستمین گزفت ٍتِ گزفتي ًاخي در گَضِ ّا دلت 

کزد اگز ًاخي خَب دیذُ ًوی ضَد یا ضخین است ٍیا سیز پَست 

 .هطَرت کزد جزاحرفتِ تایذ تا 
 

 پًضیذن همیطگی کفص يجًراب: -7
پَضذ سیزا هوکي است تیوار دیاتتی تایذ ّویطِ کفص ٍجَراب ت

درّز لذم کِ گذاضتِ هی ضَد در چیشی تِ پا آسیة تزساًذ 

پَضیذى جَراب ٍکفص اس ایجاد ٍرم ٍسخن جلَگیزی هیکٌذ. 

چَراب ّایی کِ استفادُ هی ضَد تایذ تویش ، سفیذ ًٍخی تاضذ 

 ٍاس پَضیذى جَراب ّایی کِ کص هحکن دارًذ خَدداری ضَد 

ا تایذ داخل آى چک ضَد هثادا ّز تار پیص اس پَضیذى کفص ّ

 تزساًذ. اى ٍجَد داضتِ تاضذ کِ تِ پا آسیةدر داخل چیشی 

کفص اسًظز اًذاسُ ًِ کفص ّا تیوار تایذ اس جٌس چزم ًزم تاضذ 

 تشرگ تاضٌذ ًِ کَچک.

 

 


